
Správa z rokovania komisie pre hodnotenie projektov GS v I. kole r. 2020 
 

Komisia sa stretla na svojom zasadnutí 02.03. 2020 o 16.00 hod v  zložení Mária Lee Fujdiaková, PhDr. 

Martin Gácik, Helena Králiková, Peter Svetloššák, Martin Dudoň, Stanislav Strúhal . Zasadnutia komisie sa 

okrem jej členov zúčastnila: –Veronika Čikotová – zapisovateľka. 

 

Členovia komisie dohodli priority, podľa ktorých bude posudzovať projekty predložené v roku 2020 : 

- zámerom grantového systému aj v tomto roku bude podporiť predovšetkým projekty na aktivity, t.j.  

konanie rôznych akcií občanmi mesta pre občanov mesta a financovanie materiálového vybavenia bude  

riešiť až v druhom rade. 

- komisia aj naďalej má záujem mať prehľad o realizovaných projektoch – jednak tým, že na každé 

zasadnutie GK bude žiadať správu z finančného oddelenia o stave projektov,  kde mesto so žiadateľom 

podpísalo zmluvu o poskytnutí dotácie a tiež predloženie „Správy a vyúčtovania grantového príspevku“, 

ktorého povinnou súčasťou bude fotodokumentácia v rozsahu aspoň 4 fotografií. 

- aj tento rok bude komisia presadzovať pri každom podporenom projekte propagáciu mesta ako 

poskytovateľa príspevku – primerane k podielu tohto príspevku na celkových nákladoch projektu. 

- komisia aj v ďalšom období  odporúča finančnému oddeleniu neposkytovať preddavky na realizáciu 

projektu, ale príspevok vyfinancovať až po predložení vyúčtovania a kontrole predložených dokladov. 

 

Na základe plánu zasadnutí MZ v priebehu 1. polroka 2020 komisia predbežne stanovila termíny uzávierky 

II. kola na 23.04. 2020, III. kola na 11.06.2020 a termíny zasadnutia GK na 27.04. 2020 a 15.06.2020. 

 

Ďalej komisia vzala na vedomie, že na rok 2020 bola z rozpočtu mesta pre grantový systém vyčlenená  

čiastka  10.000,- €. 

 

Následne komisia prejednala predložené projekty a doporučila nasledovné : 

 

01/2019 OZ GALZA –  Pripomenutie výročia udalosti: Návrat československých legionárov do 

Československej republiky v r. 1920 - r. 2020 

Projekt predložený 13.01.2020, rozpočet projektu 700 €, požadovaný príspevok 525,- € (75 %). 

- pripomenutie si 100 rokov od návratu československých legionárov do Československej republiky v r. 1920. 

Výroba príležitostného odznaku s certifikátom, prezentácia návratu bytčianskych rodákov, členov 

československých légií do Československej republiky. 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnil PhDr. Martin Gácik – je členom OZ GALZA) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške  400,- €, ktorý môže byť použitý na propagáciu 

podujatia a na výrobu upomienkových predmetov – odznakov.  



 

02/2019 – DHZ Mikšová – 95. výročie od založenia zboru v Mikšovej 15.08.2020 

Projekt predložený 17.02.2020, rozpočet projektu 750,- €, požadovaný príspevok 350,-€ (46,66 %). 

Zakúpenie pamätných predmetov na výročie pre členov zboru a pre jednotlivé pozvané kluby. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 450,- €, ktorý môže byť použitý na propagáciu 

podujatia a zakúpenie pamätných predmetov. 

 

03/2020 – DHZ Mikšová – Bytčianska detská hasičská liga – VIII. ročník, 27.06.2020 

Projekt predložený 17.02.2020, rozpočet projektu 400,- €, požadovaný príspevok 200,- € (50%). 

Predložený projekt sa zameriava na detskú hasičskú ligu, do ktorej sa po tretí krát zapojí aj DHZ 

Mikšová.  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- €, ktorý môže byť použitý na krytie  

časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 

 

04/2020 Martin Dlábik  – Finále bytčianskej hokejbalovej ligy – VI. ročník 

Projekt predložený 19.02. 2020, rozpočet projektu 400,- €, požadovaný príspevok 300,- € (75%). 

- predložený projekt sa zameriava na záverečný turnaj – finále – dlhodobejšej súťaže v hokejbale, 

ktorého sa v tomto ročníku zúčastňuje celkom 8 družstiev z Bytče, prímestských častí a okolia.  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- €, ktorý môže byť použitý na krytie  

časti materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 

 

05/2020 Anna Lokajová – Hokejbalový turnaj o putovný pohár primátora Mesta Bytča 27.06 – 

28.06.2020 

Projekt predložený 19.02.2020, rozpočet projektu 400 €, požadovaný príspevok 300€ ( 75%). 

- ide už o 7. ročník tradičnej hokejbalovej súťaže, ktorá pritiahne na hokejbalové ihrisko v Bytči veľa 

súťažiacich a fanúšikov z Bytče a okolia. Svojim rozsahom a zameraním na aktívne využitie voľného 

času si podporu zaslúži.  

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 300,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu a zakúpenie ocenení. 

 

 

06/2020 Rudolf Frolo - XXIX. ročník pohárovej hasičskej súťaže a IX. ročník detskej hasičskej súťaže, 

11.07.2020 

Projekt predložený 20.02.2020 rozpočet projektu : 1 200,- €, požadovaný príspevok 900,- € (75%).   

- jedná sa o tradičné podujatie , ktoré svojou vysokou úrovňou každoročne priťahuje na športový areál  



v Hliníku množstvo súťažiacich a divákov. Celodenný hasičský "maratón" tradične začne súťažou detí.  

K obľúbenosti okrem samotnej súťaže prispieva i bohatý sprievodný program pre súťažiacich i divákov. 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 600,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia a zakúpenie ocenení. 

 

07/2020 DHZ Bytča – 145. rokov od založenia DHZ Bytča- 03.05.2020 

Projekt predložený 20.02.2020 rozpočet projetku: 2 500€, požadovaný príspevok 800 € (32 %). 

-  akcia organizovaná pri príležitosti 145 výročia založenia DHZ Bytča. 

(hodnotenia projektu sa nezúčastnili Peter Svetloššák a Martin Dudoň – sú členmi DHZ Bytča) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 800,- €, ktorý môže byť použitý na krytie časti 

materiál. nákladov na organizáciu, propagáciu podujatia. 

 

08/2020 Komunitné centrum ruka v ruke – Jarná slávnosť 3. ročník – 16.05.2020 

Projekt predložený 20.02.2020, rozpočet projektu 850,- €, požadovaný príspevok 400,-€ (47 %) 

Komisia doporučuje poskytnutie príspevku vo výške 200,- €, ktorý môže byť použitý na  

tvorivý materiál pri remeslách a propagáciu podujatia. 

 

 

 

 

 

 

Za komisiu : 

Veronika Čikotová, zapisovateľka                                            Mária Lee Fujdiaková, predsedníčka 

03.03.2020 


